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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„Usługi kompleksowego ubezpieczenia” 
(CPV: 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe) 

 

 
 

1. Zamawiający:  

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, 31-503 Kraków, ul. 

Strzelecka 2 

NIP: 675-11-99-459, Fax: (12) 619-86-10 

Zamówienia Publiczne, e-mail: zp@dzieciecyszpital.pl    

Ogłoszenia o przetargu:  
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 17.06.2013 

Data umieszczenia zamówienia na tablicy ogłoszeń zamawiającego i stronie internetowej: 17.06.2013 

Strona internetowa, na której zamieszczono SIWZ - www.dzieciecyszpital.pl  

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SIWZ - pzp. (t.j. Dz. 

U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) a w sprawach nieuregulowanych przepisami pzp., 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93, z późniejszymi 

zmianami). 

2.2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia obejmuje: 

3.1.1.  Obowiązkowe   ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą, 
3.1.2.  Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – działalność pozamedyczna, 
3.1.3.  Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, 
3.1.4.  Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 
3.1.5.  Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ. 

4. Termin i sposób wykonania zamówienia. 
4.1. Termin wykonania – ubezpieczenie ma obejmować okres od 27.07.2013r. do 26.07.2014 r.  

Termin i miejsce podpisania umowy zostaną określone w „informacji o sposobie zawarcia 

umowy” przesłanej do Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

4.2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w załączniku nr 3 do SIWZ (projekt 

umowy). 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, a w szczególności wykonawcy którzy spełniają warunki, dotyczące: 

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, jeżeli 

Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o 

którym mowa w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.), a w przypadku gdy rozpoczął on działalność przed 

wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, 

poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie 

działalności ubezpieczeniowej. 

5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
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podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia. 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i braku 

podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1; 

6.1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 24. ust. w 

ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów: 

6.1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

6.1.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w 

art. 24 ust. 1 pzp, wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do SIWZ. 

6.2. W celu w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów: 

6.2.1.  Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa 

w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. 

z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.), a w przypadku gdy rozpoczął on działalność przed wejściem 

w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 

344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie 

działalności ubezpieczeniowej  

6.2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, 

którego wzór stanowi załącznik nr 3b do SIWZ. 

6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.1.1. składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

6.4. Dokument, o którym mowa w punkcie 6.3. specyfikacji powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3, zastępuje się 

je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

lub przed notariuszem. Przepis punktu 6.4. specyfikacji stosuje się odpowiednio. 

6.5. Inne dokumenty, które musi zawierać oferta: 

6.5.1. Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

6.5.2. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu 

albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba 

reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako 

upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 

gospodarczej. 

6.5.3. Oświadczenie z art. 26 ust. 2d pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 3c do SIWZ. 

6.6. Pozostałe wymagane dokumenty, które musi zawierać oferta, potwierdzające, że oferowane 

usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego:  

6.6.1. Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk (nie dotyczy ubezpieczeń 

obowiązkowych) 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

7.1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz 

wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na numer: 12/ 619-86-68 lub e-mailem na adres: 

zp@dzieciecyszpital.pl W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji drogą faksową, lub mailową, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej 

mailto:zp@dzieciecyszpital.pl
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niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

7.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

7.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 7.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 7.2. 

7.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieszcza na stronie internetowej. 

7.6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 

istotnych warunków zamówienia oraz udostępnią się ją na stronie internetowej. 

7.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania 

ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia.  

7.8. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz tryb wprowadzania zmian w dokumentach przetargowych 

przez zamawiającego jest realizowany na podstawie art. 12a oraz art. 38 ustawy pzp. 

7.9. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:  

sprawy formalne: Marta Płatek, sprawy merytoryczne: Bogdan Kaleta, Witold Krupowski 

fax. 12/619-86-68, e-mail: zp@dzieciecyszpital.pl. 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

9. Termin związania ofertą.  
9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 

nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

10. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

10.1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. 

10.2. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

10.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia. 

10.4. Wszelkie podpisy winny być sporządzone w sposób umożliwiający ich identyfikację (np. 

wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość 

jednoznacznej identyfikacji osoby podpisującej. 

10.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 

ustawy. 

10.5.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. 

członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) są 

zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 

10.5.2. W takim przypadku – oprócz dokumentu wymienionego w punkcie 6.1 specyfikacji – 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do 

złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w punkcie 

10.5.1.specyfikacji. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w 

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
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10.5.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku podmiotów, o których mowa w punkcie 5.2 specyfikacji, kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

10.5.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają 

następujące dokumenty: 

10.5.4.1. dotyczące każdego z wykonawców dokumenty wymienione w punkcie 6.1. 

SIWZ, 

10.5.4.2. pozostałe wymagane dokumenty odpowiednio podpisane przez Wykonawcę lub 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika Wykonawcy składane są 

łącznie. 

10.6. Dokumenty wymienione w pkt 6. mogą być składane w formie kopii poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem" przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. 

10.7. Za osoby uprawnione uznaje się: 

10.7.1. Osoby wskazane w dokumentach rejestrowych; 

10.7.2. Osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o 

których mowa w pkt. 10.7.1. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 

10.7.3. Osoby reprezentujące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem dołączonym do oferty. 

10.7.4. W przypadku, gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących 

działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich 

wspólników, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo 

udzielone przez pozostałych wspólników. 

10.7.5. W przypadku wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się 

osoby wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania 

10.8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10.9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  Kopertę należy oznakować w niżej  podany sposób: 

a) nazwa i adres Wykonawcy, 

b) adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. 

Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, z napisem: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia”, znak 

sprawy: DZP.272-17/13, nie otwierać przed 25.06.2013r., przed godziną 10.00 

10.10.Wszelkie poprawki (zmiany) w tekście oferty muszą  być parafowane przez  osoby 

podpisujące ofertę w sposób umożliwiający identyfikację osoby parafującej. 

10.11.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z 

ich tłumaczeniem na język polski. 

10.12.Wskazane jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i spięte w sposób 

uniemożliwiający jej zdekompletowanie. 

10.13.Zamawiający informuje: iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 

z wyjątkiem  informacji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 

ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Dz. U. z 2003r. Nr 153, 

poz. 1503 z późn zm.) jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że 

nie mogą one być udostępniane. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa powinny 

być przez Wykonawcę spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i 

oznaczone napisem „informacje zastrzeżone" 

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

11.1. Oferty winny być złożone w terminie do 25.06.2013r. do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. 

Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków. 

11.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 25.06.2013r. o godz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego tj. w Sali Konferencyjnej przy ul. Strzeleckiej 2  w Krakowie. 

11.3. Otwarcie ofert jest jawne.  

11.4. Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która 

została złożona po terminie. 
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11.5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną 

przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert 

11.6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone zgodnie z 

zapisem pkt 10.9 i dodatkowo opisane Zmiana lub Wycofanie. 

11.7. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty po upływie 

terminu składania ofert.  

11.8.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę: jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

11.9. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz 

informacje dotyczące cen ofert. 

12. Opis sposobu obliczenie ceny. 

12.1. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do drugiego miejsca po 

przecinku. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych. 

12.2. W cenie oferty wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją 
zamówienia. 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

13.1. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny, oraz oferowanych 

warunków ubezpieczenia. 

Sposób punktowania ofert według następujących wag:  

A. cena    80 % 

B. warunki ubezpieczenia  20 % 

13.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej 

kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

przedstawionych przez Wykonawców wobec każdego z kryterium.  

 

Gdzie : 

N- liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę 

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty 

P- liczba punktów uzyskanych w kryterium warunki ubezpieczenia 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

C = cena 80 % 

13.3. Oferty w kryterium C będą oceniane według następującego wzoru: 

 

 

P = warunki ubezpieczenia 20 % 

 

Oceniane będą warunki ubezpieczenia - przyjęcie klauzul dodatkowych, według następujących 

zasad: 

a. brak akceptacji klauzul obligatoryjnych z formularza ofertowego Zał. Nr 2, pozycja od 1 

do 15 - powoduje odrzucenie oferty 

b. za przyjęcie poszczególnych klauzul z formularza ofertowego Zał. Nr 2, pozycja od 16 do 

31 - zostanie przyznana ilość punktów przypisana danej klauzuli  

 

W przypadku zmian treści klauzul odbiegających na niekorzyść Zamawiającego od treści 

podanej w SIWZ, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów.  

Oferty w kryterium P będą oceniane według następującego wzoru 
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WP – wartość liczbowa ocenianego kryterium uzyskana w danej ofercie 

WM – maksymalna możliwa do uzyskania wartość liczbowa ocenianego kryterium 

13.4. Za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów, wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą 

dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14.1. Zamawiający, udzieli zamówienia Wykonawcy nie wykluczonemu z postępowania i 

którego oferta nie podlega odrzuceniu oraz będzie najkorzystniejsza zgodnie z pkt. 13.2. 

14.2. Zamawiający, po wyborze oferty najkorzystniejszej, zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

14.2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 

oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację; 

14.2.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 

14.2.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

14.2.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

14.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, zastrzeżeniem art. 183 i 

art. 94 ust. 2, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 

ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których 

wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.  

14.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp. 

14.5. Unieważnienie postępowania nastąpi w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w 

art. 93 ust 1 pzp. 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Projekt umowy. 

16.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

16.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. 

Dopuszczane zmiany dotyczą aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia oraz 

zakresu medycznej działalności Zamawiającego przekazanych przez Zamawiającego. W 

przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy 

potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej 

ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona 

przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującym wykonawcom w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

17.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną przez 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
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17.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 

której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

17.4. W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ,tzw. „progi unijne” odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności 

dotyczących:  

a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

b) wykluczenia odwołującego sie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;  

c) odrzucenia oferty odwołującego sie wykonawcy. 

17.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 

odwołanie. 

17.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

17.7. Odwołanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 

Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od odwołania 

uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 

uiszczenia dołącza sie do odwołania. 

17.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub 

emailem. 

17.9. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte 

jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g ustawy PZP. 

18. Pozostałe informacje: 

18.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 

18.2. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

18.3. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówień 

uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki, po 

spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

18.4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do 

zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane 

w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporiso ile 

przedmiot zamówienia, zakres i warunki były wskazane w zamówieniu podstawowym. 

18.5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

18.6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

18.7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

18.8. Podwykonawstwo. 

18.8.1. Zamawiający nie zastrzega części zamówienia, których wykonanie nie może być 

powierzone podwykonawcom. 

18.8.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  

18.8.3. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu ofertowym. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:                                                 ZATWIERDZAM:  

Załącznik nr 1  - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2  – Formularz ofertowy  

Załącznik nr  3 –  Projekt umowy 

Załączniki nr 3a – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 

Załączniki nr 3b – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 
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Załącznik nr 3c - Oświadczenie z art. 26 ust. 2d 

Załącznik nr 4 – Rejestr majątku 

Załącznik nr 5 – Informacje do oceny ryzyka 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający: 

Nazwa: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika 

Adres: 31-503 Kraków, ul: Strzelecka 2 

 

Przedmiotem postępowania jest: 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą 

2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – działalność pozamedyczna 

3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 

4. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 

5. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 

1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU 

WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania 

świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń 

zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729). 

SUMA GWARANCYJNA 

Suma gwarancyjna Wysokość w euro 

Wszystkie zdarzenia 500 000 

Limit na jedno zdarzenie 100 000 

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna: brak 

Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych, 

które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia. 

1. Klauzula stempla bankowego 

2. Klauzula przekształceniowa 

3. Klauzula jurysdykcji 

 

 

2. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ – 

DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA 

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 

Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością pozamedyczną 

oraz posiadanym i użytkowanym mieniem, w tym szkody powstałe w następstwie działania urządzeń 
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wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z 

dostarczaniem energii elektrycznej. 

 

Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie 

ubezpieczenia, choćby roszczenia z ich tytułu zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże przed 

upływem kodeksowego terminu przedawnienia. 

Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, 

utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy lub czystą stratę finansową. 

 

Zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń zawiera ponadto następująco zdefiniowane 

rozszerzenia o szkody: 

1)  odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy. Franszyza redukcyjna w kwocie 

wypłaconych świadczeń ZUS. 

2)  w mieniu przechowywanym (pacjentów) 

3)  wyrządzone przez podwykonawców 

4)  w mieniu nieruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy 

5)  w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy 

 

 

SUMA GWARANCYJNA 

Suma gwarancyjna Wysokość w zł 

Wszystkie zdarzenia 50 000 

Limit na jedno zdarzenie 50 000 

Wszystkie limity sumy gwarancyjnej zostały określone na wszystkie i na jedno zdarzenie  

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna: 1 000 zł 

 

Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych, 

które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia. 

 

1. Klauzula stempla bankowego 

2. Klauzula przekształceniowa 

3. Klauzula jurysdykcji 

3. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW 

1. Zakres ubezpieczenia: 

pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk: 

1. Ogień, w tym również osmalenie i przypalenie, działanie dymu i sadzy, jeżeli pierwotną 

przyczyną był ogień, 

2. Bezpośrednie uderzenie pioruna, 

3. Eksplozja, 

4. Upadek statku powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku, 

5. Uderzenie pojazdu w ubezpieczane mienie, 

6. Huk ponaddźwiękowy, 

7. Powódź rozumiana jako zalanie ubezpieczanego mienia wskutek podniesienia się poziomu wód 

w zbiornikach stojących i płynących, sztormu i podniesienia się poziomu wód morskich, 
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tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, także 

wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych lub w   wyniku topnienia mas lodu i śniegu na 

tych zboczach lub stokach, spływu wody po zboczach lub stokach górskich oraz wystąpienie 

wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk. 

8. Deszcz nawalny, 

9. Huragan – wiatr o sile przynajmniej 17,1 m/s, 

10. Grad, 

11. Napór śniegu lub lodu – bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot 

ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego 

na ubezpieczone mienie, 

12. Zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi – nie będące następstwem działalności 

człowieka. 

13. Lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi z naturalnych zboczy, 

14. Zalanie, w tym wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje 

gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awarii instalacji 

lub urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych zaworów, kranów, spustów itp., 

cofnięcia się ścieków lub wody z systemu kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji 

spowodowane działaniem niskich bądź wysokich temperatur, pod warunkiem zastosowania 

właściwych środków ochrony w celu zabezpieczenia przed mrozem, zamknięcia i opróżnienia z 

wody lub innych cieczy instalacji i urządzeń wodociągowych w obiektach nieogrzewanych lub 

wyłączonych z eksploatacji, a także zalanie wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub 

lodu i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody, jeżeli do powstania 

szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub 

niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, a szkoda powstała nagle i 

niespodziewanie  

15. Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem 

ubezpieczenia, 

16. Następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi powyżej zdarzeniami. 

Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka, tj. m.in. 

niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie 

(w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) zgodnie z poniższym opisem: 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty medyczne od szkód 

mechanicznych spowodowanych : 

a) działaniem człowieka, 

b) wadami produkcyjnymi, 

c) przyczynami eksploatacyjnymi. 

Za szkody spowodowane: 

a)działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do 

obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 

b)wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub 

konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania 

maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, 

c)przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne 

polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły 

odśrodkowe, wzrost ciśnienia,  eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: 

sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 

a)   w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych 

bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy 

naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 

b)   w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne 

funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

c)   w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 

d)   będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 

e)   w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, 

f)    spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 
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g)   o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 

obtłuczenia,    

h)   wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 

i)    w postaci utraty zysku  

Franszyza redukcyjna: 

- dla sprzętu o wartości pow. 500.000 tyś zł - 5% szkody min. 5.000,zł ;  

- dla pozostałego sprzętu - 5% szkody min. 1.000,zł  

Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  

Ponadto zakład ubezpieczeń w granicach sumy ubezpieczenia poszczególnych składników mienia 

zgłoszonych do ubezpieczenia pokrywa celowe koszty związane z zabezpieczeniem ubezpieczanego 

mienia przed szkodą oraz powstałe w związku z ratowaniem mienia w razie bezpośredniego 

zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 

2. Rodzaj wartości: księgowa brutto / odtworzeniowa dla nieruchomości, księgowa brutto dla 

ruchomości 

3. System: na sumy stałe 

4. Przedmiot ubezpieczenia: zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ zakładka „Nieruchomości” i 

„Ruchomości” 

Udział własny: Brak 

Franszyza integralna: 400 zł 

Franszyza redukcyjna: Brak 

Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych, 

które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia. 

 

1. Klauzula przepięć 

2. Klauzula reprezentantów 

3. Klauzula automatycznego pokrycia 

4. Klauzula stempla bankowego 

5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji 

6. Klauzula Leeway’a 

7. Klauzula podatku VAT 

8. Klauzula remontowa 

9. Klauzula prac budowlanych 

10. Klauzula dewastacji 

11. Klauzula przekształceniowa 

12. Klauzula rozliczenia składki 

13. Klauzula wartości księgowej brutto  

14. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ 

15. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 

16. Klauzula szkód elektrycznych 

17. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody 

18. Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu 

19. Klauzula ewakuacji 

20. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia 

21. Klauzula płatności rat 
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22. Klauzula zniesienia zasady proporcji 

23. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 

24. Klauzula uderzenia pojazdu własnego 

25. Klauzula przeniesienia mienia 

26. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

27. Klauzula szybkiej likwidacji szkód 

28. Klauzula jurysdykcji 

29. Klauzula katastrofy budowlanej 

30. Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące 

 

4. UBEZPIECZENIE SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA 

1. Zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych 

przedmiotów. 

2. System: na pierwsze ryzyko 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

Szyby okienne i drzwiowe 

10 000 zł 

Oszklenie ścienne i dachowe 

Płyty szklane stanowiące składowe części mebli, gablot 

reklamowych, kontuarów, stołów i lad sprzedażnych 

Przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin 

Lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach 

Szyldy i transparenty 

Witraże 

Rurki neonowe 

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: 50 zł 

Franszyza redukcyjna: brak 

Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych, 

które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia. 

1. Klauzula stempla bankowego 

2. Klauzula podatku VAT 

3. Klauzula przekształceniowa 

4. Klauzula rozliczenia składki 

5. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia 

6. Klauzula płatności rat 

7. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

8. Klauzula szybkiej likwidacji szkód 

9. Klauzula jurysdykcji 
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5. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ 

RYZYKA DEWASTACJI 

1. Zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczeniem objęte są wszystkie urządzenia, które znajdują się w poszczególnych rodzajach 

wykazów ruchomości, określonych poniżej (za wyjątkiem środków transportowych ujętych w grupie 

VII KŚT podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu komunikacyjnemu). 

Suma ubezpieczenia na poszczególne rodzaje mienia podana jest poniżej. 

2. System: na pierwsze ryzyko 

 

Kradzież 

z włamaniem 

i rabunek 

Dewastacja 

(wandalizm) 

Środki trwałe (III-VIII KŚT) 

Pozostałe wyposażenie(np. mienie niskocenne, inne 

rejestry) 

Środki obrotowe  

50 000 zł 25 000 zł 

Wartości pieniężne w schowku 20 000 zł - 

Wartości pieniężne w transporcie 
20 00

0 zł 
- 

RAZEM   

Koszty naprawy zabezpieczeń – suma ubezpieczenia: 10 000 zł 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne (zainstalowane i 

zabezpieczone w taki sposób, że ich wymontowanie nie jest możliwe bez pozostawienia śladów użycia 

siły lub narzędzi) należące do Ubezpieczonego, zainstalowane na oraz w budynkach lub budowlach 

stanowiących jego własność lub przez niego użytkowanych (np. armatura sanitarna, grzejniki, rynny 

np.). 

Limit 5 000 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  

 

Rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej„ ubezpieczonych 

przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest 

jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. 

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu 

objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający 

zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej 

kradzieżą. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 

a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i 

braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 

b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub 

rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, 

która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, 

c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w 

wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 

d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 

Udział własny: 10% szkody min 200 zł 

Limit 10 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
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Udział własny: Brak 

Franszyza integralna: 200 zł 

Franszyza redukcyjna: Brak 

Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych, 

które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia. 

1. Klauzula stempla bankowego 

2. Klauzula podatku VAT 

3. Klauzula przekształceniowa 

4. Klauzula rozliczenia składki 

5. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia 

6. Klauzula płatności rat 

7. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

8. Klauzula przeniesienia mienia 

9. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

10. Klauzula szybkiej likwidacji szkód 

11. Klauzula jurysdykcji 

 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

1. Klauzule dodatkowe przypisane do każdego z ryzyk to zarówno klauzule obligatoryjne jak i 

fakultatywne. Status i treść poszczególnych klauzul określono w poniższej tabeli. 

2. Klauzule obligatoryjne muszą zostać przez Wykonawcę bezwzględnie przyjęte.  

3. Za przyjęcie klauzuli fakultatywnej Wykonawca otrzyma liczbę punktów przypisaną danej klauzuli. 

4. Przyjęcie danej klauzuli oznacza iż jest ona przyjęta do wszystkich rodzajów ubezpieczeń przy 

których była wskazana. 

 

PUNKTACJA KLAUZUL 

 

Nazwa klauzuli 
Liczba punktów dla 

klauzul fakultatywnych 

1. Klauzula przepięć Obligatoryjna 

2. Klauzula reprezentantów Obligatoryjna 

3. Klauzula automatycznego pokrycia Obligatoryjna 

4. Klauzula stempla bankowego Obligatoryjna 

5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji Obligatoryjna 

6. Klauzula Leeway’a Obligatoryjna 

7. Klauzula podatku VAT Obligatoryjna 

8. Klauzula remontowa Obligatoryjna 

9. Klauzula prac budowlanych Obligatoryjna 

10. Klauzula dewastacji Obligatoryjna 

11. Klauzula przekształceniowa Obligatoryjna 

12. Klauzula rozliczenia składki Obligatoryjna 

13. Klauzula wartości księgowej brutto Obligatoryjna 

14. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu 

danych do SIWZ 

Obligatoryjna 
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Nazwa klauzuli 
Liczba punktów dla 

klauzul fakultatywnych 

15. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie Obligatoryjna 

16. Klauzula szkód elektrycznych  20 

17. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody  15 

18. Klauzula aktów terroryzmu 5 

19. Klauzula ewakuacji 5 

20. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia 5 

21. Klauzula płatności rat 5 

22. Klauzula zniesienia zasady proporcji 20 

23. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 5 

24. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 10 

25. Klauzula uderzenia pojazdu własnego 5 

26. Klauzula przeniesienia mienia 5 

27. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 10 

28. Klauzula szybkiej likwidacji szkód 20 

29. Klauzula jurysdykcji 5 

30. Klauzula katastrofy budowlanej 10 

31. Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące 20 

TREŚĆ KLAUZUL 

1. Klauzula przepięć 

Na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w 

wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe 

wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. Przez  przepięcie  

należy  rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne 

dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił 

elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. W/w zdarzenia losowe pozostają objęte 

ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia 

poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki,  ochronniki, warystory, filtry).  

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne 

wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń 

Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody 

powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.  

Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

2. Klauzula reprezentantów 

Na podstawie niniejszej klauzuli ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za 

szkody spowodowane wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób 

za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność jedynie do reprezentantów Ubezpieczonego. Za 

reprezentantów Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym 

podmiotem gospodarczym. 

3. Klauzula automatycznego pokrycia 

Na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe 

i inne ruchomości oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w okresie 

ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji bądź remontów. Ochrona 

ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przejścia na Ubezpieczonego ryzyka utracenia 

bądź uszkodzenia mienia. Ubezpieczony powinien zgłosić do Ubezpieczyciela i podać nowe 

wartości środków trwałych i wyposażenia w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza 
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w okresie ubezpieczenia. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona wg taryf 

zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie ”pro rata temporis”. Wartość majątku 

objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego rodzaju 

mienia. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia 

wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez 

Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem 

np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest 

objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w 

tym prób i testów). 

4. Klauzula stempla bankowego 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że za dzień zapłaty składki lub raty składki uznany 

zostaje dzień złożenia przez Ubezpieczającego polecenia przelewu/datę stempla uwidocznionego 

na przelewie bankowym/pocztowym/datę przelewu elektronicznego przy założeniu, że na koncie 

Ubezpieczającego jest wolna kwota pozwalająca na realizację zlecenia/przelewu na rzez zakładu 

ubezpieczeń najpóźniej w dniu wskazanym na polisie lub innym dokumencie ubezpieczeniowym 

lub płatniczym jako termin zapłaty. 

5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania 

proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 20% 

sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. 

6. Klauzula Leeway’a 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody wyłączona 

zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość 

przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej 

podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120 % sumy 

ubezpieczenia tego przedmiotu. 

 

7. Klauzula podatku VAT 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że jeżeli suma ubezpieczenia zawierała podatek VAT 

to odszkodowanie płatne będzie z podatkiem VAT, o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT. 

8. Klauzula remontowa 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu 

będącym przedmiotem konserwacji, remontów, prac modernizacyjnych i innych tego typu robót 

budowlanych oraz w mieniu przechowywanym w obiektach będących przedmiotem takich prac, 

jeżeli szkody nie powstały na skutek lub w związku z prowadzonymi pracami. 

9. Klauzula prac budowlanych 

Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową ustala się, że zakres ubezpieczenia 

zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: 

a) prac ziemnych  

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na 

budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej 

budynku/budowli lub konstrukcji dachu, 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest 

dla: 

a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 500 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia. 

Franszyza redukcyjna: 1 000 zł 

10. Klauzula dewastacji 

Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome 

i nieruchome Ubezpieczonego (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub 



 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP.272-17/13 

str. 19    

 

uszkodzenia wskutek dewastacji. Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub 

uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym m.in. w wyniku pomalowania, 

zarysowania, graffiti itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach opuszczonych i 

niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni. 

Limit 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z  podlimitem dla szkód  

powstałych wskutek pomalowania w tym  graffiti w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

11. Klauzula przekształceniowa 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w związku z możliwymi przekształceniami 

prawnymi SPZOZ-ów (w tym przekształcenia w spółkę prawa handlowego) za zgodną wolą stron 

na wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel po uprzednim powiadomieniu dokona cesji 

wszelkich praw wynikających z zawartych umów ubezpieczenia na nowy podmiot, z 

zachowaniem wszystkich warunków określonych w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że 

nowy podmiot posiada analogiczny profil działalności. 

12. Klauzula rozliczenia składki 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wszelkie rozliczenia płatności wynikające 

z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą lub zwrotem składek, dokonywane 

będą proporcjonalnie tj. na zasadzie „pro rata temporis” za każdy dzień ochrony 

ubezpieczeniowej. 

13. Klauzula wartości księgowej brutto 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez 

Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa 

początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień 

umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia a 

odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości do wartości księgowej 

brutto uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie 

w przypadku niezgodności wartości księgowej brutto zadeklarowanej przez Ubezpieczonego do 

faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych na dzień zgłoszenia 

mienia do ubezpieczenia , a także w przypadku nie odbudowywania/nie odtwarzania mienia lub 

w przypadku sprzętu elektronicznego lub medycznego starszego niż 4 lata. 

 

14. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ  

Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte wszystkie nowo nabyte środki trwałe i inne ruchomości, 

w których posiadanie wszedł Ubezpieczony w okresie od 20.05.2013r. do 26.07.2013r. oraz 

środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w tym okresie wskutek dokonanych 

ulepszeń, modernizacji lub remontów (tj. po zebraniu danych do ubezpieczenia i jednocześnie 

przed okresem ubezpieczenia wynikającym z SIWZ). Ochrona ubezpieczeniowa dla tej masy 

majątkowej rozpoczyna się od 27.07.2014r. Zgłoszenie w/w mienia do zakładu ubezpieczeń 

nastąpi w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia udzielania ochrony ubezpieczeniowej. Rozliczenie 

przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt, środki trwałe i wyposażenie nastąpi w ciągu 30 

dni od dostarczenia wykazów, wg systemu pro rata temporis. 

15. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel zwróci konieczne, uzasadnione i 

udokumentowane  koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie  poniesione przez 

ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową objętą zakresem ubezpieczenia  do 

limitu w wysokości 10% wartości powstałej szkody nie więcej niż 200 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia  

Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody 

lub gleby i jej rekultywacją. 

W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane tytułem zwrotu kosztów 

wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. 

proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 
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16. Klauzula szkód elektrycznych 

Na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody 

powstałe we wskazanych  ruchomościach : AGD i RTV, silnikach (z wyłączeniem sprzętu 

medycznego i jego części) objętych ubezpieczeniem od ognia i innych żywiołów, powstałe 

wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegającego między innymi na: 

- obniżeniu napięcia zasilającego poniżej znamionowego, 

- zaniku napięcia w fazach, 

- podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, 

- działaniu elektryczności atmosferycznej, 

- działaniach wtórnych: przeskok iskry od instalacji odgromowych do urządzenia, 

- indukcji elektromagnetycznej, 

- zmianie częstotliwości, 

- zwarciu, 

- uszkodzeniu izolacji. 

17. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku powstania szkody, limity 

odpowiedzialności ustalone na pierwsze ryzyko lub na jedno i wszystkie zdarzenia uwzględnione 

w polisie zostaną wznowione do jednokrotnych wskazanych w polisie  limitów 

odpowiedzialności z wyłączeniem możliwości odnowienia limitu określonego dla kradzieży 

zwykłej i dewastacji oraz limitów wskazanych w klauzulach. Rozliczenie składki na zasadzie 

„pro rata temporis” nastąpi w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu każdego okresu 

ubezpieczenia. 

 

18. Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu 

Na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w 

ubezpieczonym mieniu w wyniku ognia, eksplozji, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej 

związanej z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktu terroryzmu. 

Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie 

chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych 

skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na 

działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody 

spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub 

wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 

Franszyza redukcyjna 10% wysokości szkody nie mniej niż 5.000.-zł 

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

19. Klauzula ewakuacji 

Na podstawie niniejszej klauzuli, pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów 

terroryzmu na podstawie „Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu”, Ubezpieczyciel obejmuje 

ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w 

wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. klauzuli, pod warunkiem, iż 

niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne. 

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z : 

1) transportem pacjentów,  

2) transportem sprzętu medycznego,  

3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności 

ewakuacyjnych,  

4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,  

5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc 

od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą 

przekroczyć 100 zł za dobę.  

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona 

została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod 

kierunkiem lub w obecności ww. służb. 
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Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

20. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia 

Na podstawie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie 

stanowiące przedmiot ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we 

wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie 

tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony  rozpocznie w okresie ubezpieczenia. 

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot 

ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że 

adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do 

wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku. 

Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, 

rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac 

budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). 

Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia 

odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych a  konstrukcja obiektów 

w nowych  miejscach ubezpieczenia nie może odbiegać od konstrukcji obiektów przyjętych do 

ubezpieczenia, z zastrzeżeniem braku powodzi  i zalania  tych miejsc po 1997 roku  

Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 

1000000 zł. 

Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza maksymalną kwotę limitu, 

lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach 

ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.  

Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; 

składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie 

każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia. 

 

21. Klauzula płatności rat 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku wypłaty odszkodowania, 

Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie 

wymagalnych. 

22. Klauzula zniesienia zasady proporcji 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości 

księgowej brutto, w momencie zaistnienia szkody nie będzie miała zastosowania zasada proporcji 

przy wyliczaniu wysokości odszkodowania. 

23. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń 

przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do 

Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. 

24. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan zabezpieczeń 

przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do 

Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. 

25. Klauzula uderzenia pojazdu własnego 

Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczeniem objęte są szkody w mieniu podlegającym 

ubezpieczeniu, spowodowane uderzeniem pojazdu używanym przez Ubezpieczonego lub przez 

osoby, za które ponosi odpowiedzialność. 

26. Klauzula przeniesienia mienia 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zadeklarowane przez Ubezpieczonego mienie 

zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego 

przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego jednostkami. Zmiana lokalizacji danego 

środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym aktem wewnętrznym. 
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27. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia 

skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają 

zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru szkody. 

28. Klauzula szybkiej likwidacji szkód 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w 

mieniu ruchomym dotyczącym sprzętu medycznego, elektronicznego, których czas likwidacji 

powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin 

szkody nie później niż na następny dzień  roboczy  przypadający po dniu, w którym nastąpiło 

skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło 

do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić 

do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na 

podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych 

Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia 

szkody spowodowanej kradzieżą. 

29. Klauzula jurysdykcji 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wszelkie ewentualne spory wynikające z umów 

ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczonego. 

30. Klauzula katastrofy budowlanej 

Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku 

katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się 

całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.  

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 

-   których wiek przekracza 50 lat  

- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru  

    budowlanego 

-   tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania 

-   użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem 

Franszyza redukcyjna :  10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł. 

Limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

31. Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące 

Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody w 

ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku uderzenia lub przewrócenia się sąsiadujących 

obiektów (lub oderwanych od nich części), takich jak drzewa, maszty, kominy i itp., na 

ubezpieczone mienie. 

ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ  

Zakres opisany powyżej jest zakresem minimalnym.  

W odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych 

warunkach ubezpieczeń. 

Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że 

zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do 

ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.  

Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy 

niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania. 

 

Zamawiający informuje, że we wszystkich rodzajach ubezpieczeń mają być zastosowane udział 

własny i franszyzy opisane w SIWZ lub niższe. Zastosowanie wyższych spowoduje odrzucenie 

oferty. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 

................................................................................................................................. 

2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy: 

........................................................................................... 

L

L.p. 
Nazwa ryzyka  

Udział własny/ 

franszyza 

integralna/ 
franszyza 

redukcyjna 

Wysokość 

składki na 

okres 
12 m-cy 

1

1 

Obowiązkowe ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą 

u. wł.: brak 

fr .int.: brak 

fr. red.: brak 

 

2

2 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej– działalność pozamedyczna 

u.wł.: brak 

fr. int.: brak 

fr. red.: …….. 

 

3

3 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych 

żywiołów 

u. wł.: brak 

fr .int.: …….. 

fr. red.: brak 

 

4

4 

Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych 

od stłuczenia 

u. wł.: brak 

fr. int.: …… 

fr. red.: brak 

 

5

5 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 

u. wł.: brak 

fr. int.: ……. 

fr. red.: brak 

 

6

6 

Klauzule rozszerzające zakres ochrony 

ubezpieczeniowej 
-  

 RAZEM -  

3. Sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz limity zgodnie z SIWZ 

4. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 

Oświadczam, iż w ubezpieczeniu nieruchomości zastosowano stawkę (w %): 

…………………… 

Oświadczam, iż w ubezpieczeniu ruchomości zastosowano stawkę (w %): 

………………………. 

KLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

 

Nazwa klauzuli 
Liczba pkt 

przypisana 

klauzuli 

Składka za 

12 m-cy 
Przyjęta 

TAK/NIE 
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Nazwa klauzuli 
Liczba pkt 

przypisana 

klauzuli 

Składka za 

12 m-cy 
Przyjęta 

TAK/NIE 

1. Klauzula przepięć  Obligatoryjna   

2. Klauzula reprezentantów  Obligatoryjna   

3. Klauzula automatycznego pokrycia  Obligatoryjna   

4. Klauzula stempla bankowego Obligatoryjna   

5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji  Obligatoryjna   

6. Klauzula Leeway’a Obligatoryjna   

7. Klauzula podatku VAT  Obligatoryjna   

8. Klauzula remontowa  Obligatoryjna   

9. Klauzula prac budowlanych  Obligatoryjna   

10. Klauzula dewastacji  Obligatoryjna   

11. Klauzula przekształceniowa Obligatoryjna   

12. Klauzula rozliczenia składki  Obligatoryjna   

13. Klauzula wartości księgowej brutto  Obligatoryjna   

14. Klauzula automatycznego pokrycia majątku 

nabytego po zebraniu danych do SIWZ 
Obligatoryjna   

15. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie Obligatoryjna   

16. Klauzula szkód elektrycznych  20   

17. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu 

szkody  
15   

18. Klauzula aktów terroryzmu  5   

19. Klauzula ewakuacji  5   

20. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia  5   

21. Klauzula płatności rat  5   

22. Klauzula zniesienia zasady proporcji  20   

23. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych  5   

24. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 10   

25. Klauzula uderzenia pojazdu własnego  5   
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Nazwa klauzuli 
Liczba pkt 

przypisana 

klauzuli 

Składka za 

12 m-cy 
Przyjęta 

TAK/NIE 

26. Klauzula przeniesienia mienia 5   

27. Klauzula niezawiadomienia w terminie o 

szkodzie  
10   

28. Klauzula szybkiej likwidacji szkód  20   

29. Klauzula jurysdykcji  5   

30. Klauzula katastrofy budowlanej  10   

31. Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące  20   

RAZEM -  - 

5. Składka za ubezpieczenie zostanie rozłożona na 4 raty. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu, uzyskał wszystkie 

informacje niezbędne do oszacowania ryzyka, przygotowania oferty i właściwego wykonania 

zamówienia oraz, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Wykonawca oświadcza również, że zapoznał się z zapisami projektu umowy i w 

pełni akceptuje jej treść. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

8. Podwykonawcom zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć wykonanie następujących                                                          

części zamówienia:    

a/ wykonanie ...............................................                                      

9. Wykonawcza oświadcza, że do oferty mają zastosowanie następujące Ogólne Warunki 

Ubezpieczenia: 

1. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – działalność pozamedyczna 

Obowiązujące 

OWU:……………………………………………………………, 

2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 

Obowiązujące 

OWU:……………………………………………………………, 

3. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 

Obowiązujące 

OWU:……………………………………………………………, 

4. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 
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Obowiązujące 

OWU:……………………………………………………………, 

 

 

 

 

 

 

........................................................                          ....................................................................... 
         Miejscowość, data                                                (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
UMOWA(projekt) 

 

 

zawarta w........................, dnia ..........................  

 

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie, 31-503 

Kraków, ul. Strzelecka 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w 

Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 

Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, wpisanym do KRS pod nr 

0000009118, NIP 675-11-99-459, REGON:000298583 zwanym w dalszej części umowy 

„Ubezpieczającym” reprezentowanym przez: 

Dyrektora – lek. med. Stanisława Stępniewskiego 

 

a 

………………………………………………………………….……….………… 

Adres siedziby:……… …...NIP: ……………………...REGON : ………………………... 

reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

zwanym dalej „Ubezpieczycielem”. 

§1 

Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel będzie świadczyć usługi ubezpieczenia 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie w zakresie i na 

warunkach określonych w SIWZ dot. postępowania przetargowego nr  DZP.272-17/13, prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego, zwanego dalej Zamówieniem. 

 

§2 

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia jest zgodny z warunkami Zamówienia przedstawionymi w 

SIWZ i obejmuje: 

a. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą 

b. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – działalność pozamedyczna 

c. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 

d. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 

e. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 

2. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, tj. od 27.07.2013 r. do 26.07.2014 r. 

3. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi:.............zł (słownie:......................), którą stanowi łączna  

wartość składki za ubezpieczenie objęte Zamówieniem. 

4. W przypadku konieczności zawarcia umów uzupełniających dla konkretnych rodzajów 

ubezpieczeń wszelkie ubezpieczenia uzupełniające kalkulowane będą na bazie stawek określonych 

w Formularzu Ofertowym . 

§3 

1. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta złożona przez Ubezpieczyciela oraz SIWZ, która 

stanowi wniosek o ubezpieczenie będący podstawą do zawarcia polis ubezpieczenia. 

2. Polisy stanowią dokumenty potwierdzające zawarcia umów ubezpieczenia na ryzyka wymienione 

w SIWZ. 

3. Postanowienia umowy wraz ze SIWZ  są nadrzędne wobec Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 

§4 

Wszystkie polisy ubezpieczenia dotyczące ryzyk wymienionych w SIWZ będą wystawione na okresy 

roczne. 
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§5 

1. Ubezpieczeniem objęte zostanie mienie wyszczególnione w SIWZ, z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian lub/i korekt aktualizacyjnych, wprowadzonych przez Zamawiającego po 

rozstrzygnięciu przetargu i przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych. 

2. Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność stawek, przez cały okres trwania umowy wskazany w §2 

ust.  2  we wszystkich rodzajach ubezpieczeń wynikających ze złożonej oferty. 

3. Ubezpieczyciel gwarantuje, że stawki zastosowane w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia 

lub podwyższenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) nie będą wyższe niż zastosowane w 

przedstawionej ofercie, niezależnie od przyczyny i formy prawnej podwyższenia sumy 

ubezpieczenia (gwarancyjnej), a w szczególności jako wynik zawarcia przez Zamawiającego 

umowy kupna, leasingu, użyczenia lub podobnych. 

 

§6 

Składka za każdą roczną polisę ubezpieczenia będzie płatna w 4 ratach, płatnych z końcem miesiąca, 

na który przypada płatność.  

§7 

Obsługa umów ubezpieczenia wykonywana będzie przez Brokera Ubezpieczeniowego – Kancelarii 

Brokerskiej Supra Brokers Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  przy Fabrycznej 10, 53-609 Wrocław, 

reprezentującego Zamawiającego w kontaktach z Ubezpieczycielem. 

§8 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. 

Dopuszczane zmiany dotyczą aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia oraz 

zakresu medycznej działalności Zamawiającego przekazanych przez Zamawiającego. W 

przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy 

potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej 

ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona 

przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis. 

2. Zmiana umowy z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 

§ 9 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczyciel może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, 

a w szczególności ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu 

Postępowania Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

§11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednoznacznie brzmiących egzemplarzach. 

 

 

 

Ubezpieczyciel                                   Zamawiający 
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Załącznik nr 3a do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

  

OŚWIADCZENIE 
 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn. „Usługi kompleksowego 

ubezpieczenia” oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................                          ....................................................................... 
Miejscowość, data                                                         (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3b do SIWZ 

 

 

 

  

OŚWIADCZENIE 
 

 

. 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn. „Usługi kompleksowego ubezpieczenia” 

oświadczam, że podmiot który reprezentuję, spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................                          ....................................................................... 
Miejscowość, data                                                         (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3c do SIWZ 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
 

 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy PZP (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zmian.) oraz 

ustawą o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. 

zmian.) oświadczam/y, że: 

a)  nie należę / nie należymy do żadnej grupy kapitałowej  

b)  składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*: 

- ………………………………………..(Nazwa podmiotu i adres) 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

........................................................                          ....................................................................... 

Miejscowość, data,                                    (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  

 

 
INFORMACJE DO OCENY RYZYKA 

 

 

Zamawiający: 

Nazwa: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika 

Adres: 31-503 Kraków, ul: Strzelecka 2 

NIP: 675-11-99-459 

REGON: 000298583 

PKD: 8610Z 

 

I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

 

 

 Wartość w zł 

Łączna wysokość obrotów 31 483 948,88 

Wartość kontraktu z NFZ 28 888 479 

 

 

Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł 

Szczepienia odpłatne 814 534 

Programy zdrowotne 265 090,56 

Badania diagnostyczne 290 143,70 

POZ 170 363,04 

Badania kliniczne 159 895,78 

Odpłatne świadczenia zdrowotne 28 789,81 

 

 

 Liczba 

Pracownicy ogółem 218 

Lekarze ogółem 58 

Lekarze „kontraktowi” 33 

Pielęgniarki ogółem 89 

 

 
Liczba przyjętych w 

ostatnim roku pacjentów 

Lecznictwo otwarte 62 463 

Lecznictwo zamknięte 5 077 
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Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek 

Oddział Pediatryczny Dzieci Starszych z 

Pododdziałem Alergologii, Pododdział 

Gastroenterologiczny 

3 15 

Oddział Dzieci Młodszych z 

Pododdziałami: Ogólnoniemowlęcym, 

Neurologicznym, Pododdział Neonatologii 

i Patologii Noworodka 

1 32 

Oddział Pulmonologiczny 1 19 

Oddział dzieci Starszych z Pododdziałami: 

Neurologicznym, Reumatologicznym, 

Pododdział Rehabilitacyjny, pododdział 

Rehabilitacji Neurologicznej 

1 34 

Oddział Psychiatrii Dzieci 4 20 

RAZEM 10 120 

Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: 

Dyżury lekarskie pełnia lekarze zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz lekarze kontraktowi, 

według wcześniej sporządzonego grafiku 

 

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 

 

  TAK N

NIE 

1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s.  Zakażeń Szpitalnych X  

2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne 

 wszystkie X  

wybiórczo  X 

3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych 

 krwiopochodnych 

(wzw B, wzw C, hiv) 

0  

gronkowca 0  

innych 86  

4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepidu zakażenia szpitalne/choroby zakaźne 

 wszystkie  X 

krwiopochodne X  

5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię  X 

6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące 

powietrze 

 X 

7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji  X 

8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: 

 wskaźniki fizyczne  X 

wydruk komputerowy  X 

testy Bowie-Dicka  X 

testy paskowe  X 

testy zintegrowane  X 

testy biologiczne  X 

9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji  X 

1

0 

Inne opakowania używane do sterylizacji   

 puszki kontenerowe  X 

rękawy papierowo – 

foliowe 

X  

inne  X 
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1

1 

Do mycia rąk używane jest mydło w: 

 dozownikach X  

kostkach  X 

1

2 

Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach   

1

3 

Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom 

 szkolenie tylko przy 

przyjęciu do pracy 

 X 

systematycznie X  

1

4 

W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania 

 mycia i dezynfekcji rąk  

w czasie pobierania krwi 

X  

przy wykonywaniu iniekcji X  

podczas dezynfekcji X  

podczas sterylizacji   

Ze sprzętem 

endoskopowym 

X  

z zużytym sprzętem 

jednorazowym 

X  

ze skażonym mat. 

biologicznym 

X  

1

5 

Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane X  

1

6 

Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie  X 

1

7 

Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów 

 półautomatyczną  X 

automatyczną X  

sterylizator  X 

1

8 

Cały personel narażony na zakażenie WZW jest zaszczepiony przeciwko 

żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) 

X  

 

Zakres świadczonych usług medycznych 

Lecznictwo zamknięte 

Poradnie specjalistyczne 

Podstawowa Opieka Zdrowotna 

Fizykoterapia 

Diagnostyka specjalistyczna 

 

Zakres świadczonych usług pozamedycznych 

Wynajem pomieszczeń 

 

Podmiot leczniczy 

posiada laboratorium diagnostyczne 

posiada laboratorium mikrobiologiczne 

Posiada tomograf komputerowy TK 

prowadzi działalność dydaktyczną 

prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr 

lekarskich, pielęgniarskich itp. 
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Posiadane certyfikaty 

Certyfikat ISO 9001 

Certyfikat ISO 14001 

 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC 

W podmiocie leczniczym zastosowane są  procedury nadzoru nad  roszczeniem: 

- określania związku przyczynowo – skutkowego roszczenia, 

- podejmowania prób wycofania roszczenia, 

- postępowania w celu doprowadzenia do ugody. 

 

II. UBEZPIECZENIA MIENIA 

 

 

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 

gaśnice 

hydranty wewnętrzne 

urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru 

stały dozór 

 

 

OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI 

Budynki stoją w zabudowie zwartej 

Minimalne odległości między budynkami 8 m 

Budynki stoją na posesji ogrodzonej 

Posesja jest oświetlona 

Konstrukcja budynków: materiały palne, materiały niepalne, materiały mieszane 

Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. 

styropianem lub pianką poliuretanową. 

Ściany działowe wykonane są z: materiałów palnych zabezpieczonych 

ognioodpornie, materiałów niepalnych 

Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów palnych, materiałów 

palnych zabezpieczonych ognioodpornie, materiałów niepalnych 

Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową 

Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich  

urządzeń 

Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne 

 

 

OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 1,1 km 

Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 5 min 

Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku 
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Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje 

sprzętu ppoż. 

Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami 

Istnieje regulamin ppoż. 

Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji 

gaśniczej 

Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia 

Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. 

Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej 

Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego 

Źródła dostarczenia wody: sieć MPWiK 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. 

 

Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. 

 

W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane, instalacja 

elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszach. 

 

Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem 

odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami 

aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 

a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

Komentarz: Budynek nr 2 – obiekt posiada zatwierdzony projekt przebudowy wraz 1 

pozwoleniem na budowę, w trakcje realizacji. Budynek 2a - zgodny 

Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: 

a)  ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy,   związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej      (Dz. U. z 

2010 r. Nr 138 poz. 931)  

Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane 

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym 

przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez 

uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń 

warunkujących ich użytkowanie. 

 W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 
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a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 

otoczenia; 

b) sprzętu przeciwpożarowego; 

c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 

d) instalacji gazowej; 

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 

f) instalacji gazów medycznych; 

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 

h) instalacji ciśnieniowych; 

i) urządzeń dźwigowych. 

ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 

 

1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 

2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie  

zabezpieczone. 

 

Stosowane zabezpieczenia Lokalizacja 

Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze 
Kraty w częściach pomieszczeń, 

zamki w oknach w Oddziałach 

Alarm p/włamaniowy Ul. Strzelecka 2 i 2a 

Firma ochrony Centrum Ochrony Securyty 

Stały dozór  - 

Inne Stały monitoring 

 

Sposób przechowywania wartości pieniężnych  

Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża 

 

Transport gotówki 

Ilość transportów gotówki roku: 4-6 

Rodzaj używanego środka transportu: pieszo 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) 

 

 

SZKODY ZGŁOSZONE DO KLIENTA, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE 

OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2008) 

brak 

 

WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE 

WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007) WG DANYCH 

UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH 
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WYPŁACONE ODSZKODOWANIA 

Brak 

 

UTWORZONE REZERWY 

Brak 

 

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

(DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) 

 

WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE 

WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007) WG DANYCH 

UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH 

Data szkody: 2010 

Data zgłoszenia: 2013 

Przyczyna szkody: Obrażenie ciała 

Wysokość odszkodowania: 3 000 zł 

 

UBEZPIECZENIA MIENIA 

 

WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE 

WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2009) WG DANYCH 

UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH 

Brak 

 


